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Sinteza lucrărilor comisiei 
din zilele de 10, 11 şi 12 iunie 2003

Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea :
Marţi, 10 iunie 2003
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului

privind înfiinţarea unui sistem interstatal de transport al petrolului de la Constanţa (România)
la Omisalj (Croaţia) dintre România, Republica Federală Iugoslavia şi Republica Croaţia,
semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituţional
pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie
1999.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Miercuri, 11 iunie 2003
1. Informare privind efectele economice ale reglementărilor privind zonele

defavorizate - prezentare Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.
2. Informare privind influenţele acordării de facilităţi la importul de zahăr prin zonele

defavorizate asupra producţiei interne de zahăr - prezentare Ministerul Agriculturii,
Alimentaţiei şi Pădurilor.

3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Joi, 12 iunie 2003
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii

nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi a altor acte normative
cu incidenţă asupra acestei proceduri.

2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei.

Marţi, 10 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
A fost invitat şi a participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului Industriei şi

Resurselor: domnul  Romulus Moucha - secretar de stat. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond a
proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului privind înfiinţarea unui sistem interstatal
de transport al petrolului de la Constanţa (România) la Omisalj (Croaţia) dintre România,
Republica Federală Iugoslavia şi Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 10 septembrie
2002, la Acordul-cadru asupra cadrului instituţional pentru crearea sistemelor interstatale de
transport de petrol şi gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999.

Reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor a prezentat proiectul de lege
arătând necesitatea adoptării lui. Astfel, reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor a
spus că proiectul de lege vizează realizarea conductei de transport al petrolului de la
Constanţa (România) la Omisalj (Croaţia). Conducta Constanţa - Omisalj va face legătura
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între terminalele petroliere din porturile Constanţa - România la Omisalj - Croaţia (la Marea
Adriatică), cu posibilitatea conectării la terminalul Trieste, respectiv la oleoductul TAL
(Transalpine Pipeline), care transportă ţiţei către rafinăriile din Germania şi Austria.

Reprezentantul Ministerului Industriei şi Resurselor a precizat că decizia de începere a
proiectului va fi luată pe baza unui studiu unic de fezabilitate, aprobat de Comitetul
Interstatal, înfiinţat conform Protocolului.

In unanimitate a fost aprobat proiectul de lege, în forma adoptată de Senat.Din
numărul total de 30 deputaţi au absentat : grup parlamentar PNL: Napoleon Pop,  grup
parlamentar PSD: Gheorghe Romeo Leonard Cazan, Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola
Puwak.

Miercuri, 11 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin.
Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea Ministerului

Dezvoltării şi Prognozei: domnul  Gheorghe Ţiplica - secretar de stat, doamna Vali Baciu -
director, din partea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor: domnul Tudorel Baltă
- director. 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind efectele economice
ale reglementărilor privind zonele defavorizate.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a prezentat comisiei şi un
material scris care a cuprins situaţia importului de zahăr al României pe perioada 2000-2003,
precizând că, la nivelul întregii ţări, în anul 2002, importul de zahăr alb a fost de 44,5 mii
tone, din care 31 mii tone s-a efectuat prin zonele defavorizate Ştei Nucet şi Şuncuiuş -
judeţul Bihor.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei a spus că scutirile
de la plata taxelor vamale acordate la importul de zahăr au contribuit la perturbarea mediului
concurenţial normal şi a împiedicat revitalizarea producţiei naţionale de zahăr din sfeclă.

 
La al doilea punct al ordinei de zi a fost înscrisă informarea privind influenţele

acordării de facilităţi la importul de zahăr prin zonele defavorizate asupra producţiei interne
de zahăr. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a prezentat şi un
material scris membrilor comisiei, în care a adus o serie de precizări cu privire la importul de
zahăr prin zonele defavorizate.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a spus că importul
de zahăr prin zonele defavorizate împiedică libera concurenţă şi distorsionează piaţa
zahărului, subliniind faptul că, producătorii autohtoni de zahăr din sfeclă de zahăr, deşi
producţia pe care o realizează reprezintă 15% din consum, rămân mult timp cu zahărul pe stoc
din cauza importurilor de zahăr rafinat prin zone defavorizate.

De asemenea, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a
spus că ministerul a propus Guvernului o serie de măsuri pentru  încurajarea producătorului
autohton de zahăr, astfel încât până în 2006 necesarul de zahăr al României să poată fi
acoperit în proporţie de 85% din producţia internă şi doar 15% din importuri.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a specificat faptul
că, măsurile ce vor fi luate vor echilibra piaţa zahărului din România dar fără a provoca o
creştere a preţului zahărului pe piaţă.

Domnii deputaţi - Dan Radu Ruşanu, Gheorghe Marin, Lucia Cornelia Lepădatu, Iuliu
Vida, Cornel Popa, Napoleon Pop, Nicolae Sersea, Gheorghe Marcu şi Francisc Pecsi - au
dorit lămuriri la următoarele întrebări:

1)  de ce nu s-a rezolvat problema importului de zahăr din Moldova; 2) care este
necesarul de consum anual de zahăr brut al României; 3) cum va rezolva ministerul situaţia
grea de pe piaţa zahărului brut din România, în condiţiile în care o serie de procesatori dispar
de pe piaţă; 4) de ce a dispărut procesatorul de la Ianca, în condiţiile în care fabrica dispune
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de instalaţii performante de prelucrare a zahărului, fiind una dintre cele mai moderne fabrici
din România; 5) dacă a studiat cineva situaţia întreprinderilor din zonele defavorizate pentru a
face o comparaţie cu alte zone şi ce impact social s-a înregistrat în zona Ştei cu privire la
crearea locurilor de muncă; 6) de ce Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor  nu a
luat măsuri de creştere a producţiei de zahăr brut românesc încă din momentul când s-a
constatat dezechilibrul de pe această piaţă; 7) dacă prin aplicarea  măsurilor cu privire la
creşterea producţiei de zahăr brut românesc va fi afectat, indirect, consumatorul de zahăr; 8)
în ce măsură importurile de zahăr prin zonele defavorizate au afectat producţia de zahăr brut
autohton în raport cu importurile făcute prin alte zone, din moment ce până la 1 martie 2003,
nici un importator de zahăr nu plătea taxă vamală; 9) de ce nu au scăzut contingentele cu
privire la importul de zahăr brut, scutite parţial sau total de  taxe vamale, importuri care nu s-
au făcut prin zonele defavorizate. 

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a spus că problema
legată de importul de zahăr brut din Moldova se va rezolva prin  contingentarea acestor
importuri de zahăr brut.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a spus că necesarul
de zahăr brut al României este de 450.000-500.000 tone zahăr brut, iar până în prezent 85% a
fost asigurat din import, din care 6000 tone prin Republica Moldova şi aproximativ 31.000
tone prin zonele defavorizate.

Reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor a spus că pentru
realizarea unei creşteri la nivel naţional, a culturii de sfeclă de zahăr au fost luate de minister,
măsuri pentru susţinerea culturii sfeclei şi a sprijinirii cultivatorilor, inclusiv pentru
procurarea seminţei de sfeclă de zahăr şi acoperirea unei părţi din preţul de achiziţionare al
acestor seminţe. De asemenea, aceste măsuri au fost luate în condiţiile în care ministerul s-a
consultat cu Asociaţia Procesatorilor de Zahăr din România, Asociaţia Producătorilor de
Băuturi Răcoritoare din România şi Asociaţia Producătorilor de Zahăr din România. 

Din numărul total de 30 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Gheorghe
Romeo Leonard Cazan, Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak.

Joi, 12 iunie 2003
Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu şi

de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea în fond a proiectului de

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării
judiciare şi a falimentului şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri.

Proiectul de lege a fost elaborat pe baza propunerilor şi observaţiilor prezentate de
Ministerul Integrării Europene şi a celor formulate de instanţele judecătoreşti.

In şedinţa din 12 iunie a.c. au avut loc dezbateri generale asupra proiectului de lege
urmând ca într-o şedinţă viitoare să se dezbată pe fond, acest proiect de lege. 

Din numărul total de 30 deputaţi au absentat: grup parlamentar PSD: Gheorghe
Romeo Leonard Cazan, Dan Ioan  Popescu şi  Hildegard Carola Puwak. 

  PREŞEDINTE,
Dan Radu Ruşanu                                   

                                SECRETAR,                                                
                         Iuliu Vida                                  

Expert parlamentar,
                                                                                                 Alina Cristina Hodivoianu
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